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Spurningar um ferðavenjur Íslendinga 2020 og ferðaáform 2021 
 
Hvað af eftirfarandi myndir þú helst nýta ef þú værir að afla upplýsinga varðandi ferðir innanlands? 
 

1. Ferðaðist þú eitthvað innanlands eða utan á síðasta ári (2020)? 
- hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimili þar sem gist er eina nótt eða lengur 

a. Já, eingöngu innanlands 
b. Já, eingöngu utanlands 
c. Já, bæði innanlands og utan 
d. Nei, ég ferðaðist ekki neitt 
e. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 

2. Fórst þú í einhverjar dagsferðir á síðasta ári (2020)? 
- vinsamlega hafðu í huga að dagsferð er skilgreind sem skemmtiferð, fimm klst. löng eða lengri út fyrir 
þína heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt. 

a. Já 
b. Nei 
c. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 

 
 
I Hluti:   
[sýndur þeim sem völdu b) eða c) í spurningu 1 (þeim sem ferðuðust utanlands)] 
 
Hér koma spurningar um ferðalög þín erlendis á árinu 2020. 
- hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimili utan Íslands.   
 

3. Hversu margar utanlandsferðir fórstu á síðasta ári (2020)? 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999  
[opin spurning] 

 
 

4. Hversu margar nætur gistir þú í útlöndum á síðasta ári (2020)? 
 - ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 
[opin spurning] 
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5. Til hvaða lands/landa ferðaðist þú á síðasta ári (2020)?  
- merktu við öll lönd sem þú ferðaðist til 

a. Noregs 
b. Danmerkur 
c. Svíþjóðar 
d. Finnlands 
e. Færeyja/Grænlands 
f. Bretlands/Írlands 
g. Benelux landa (Holland/Belgía/Lúxemborg) 
h. Þýskalands 
i. Frakklands 
j. Sviss/Austurríkis 
k. Ítalíu 
l. Spánar/Portúgals  (þ.m.t. Kanaríeyjar og Madeira) 
m. Tyrklands 
n. Tékklands 
o. Ungverjalands 
p. Póllands 
q. Ísrael 
r. Til annarra landa í Evrópu, hvaða? 
s. Bandaríkjanna/Kanada 
t. Annarra landa utan Evrópu og N-Ameríku 
u. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 

6. Í hvers konar utanlandsferð/-ferðir fórstu á síðasta ári (2020)?  
- merktu við allar tegundir ferða sem þú fórst í 

a. Sólarlandaferð 
b. Borgarferð 
c. Skíðaferð 
d. Golfferð  
e. Íþróttatengd ferð (sem þátttakandi eða áhorfandi) 
f. Önnur sérferð á vegum ferðaskrifstofu/flugfélags en talin er upp í liðum a-e 
g. Vinnuferð/ráðstefna/fundur 
h. Heimsækja vini/ættingja 
i. Námsferð 
j. Annað, hvað? 
k. Veit ekki/vil ekki svara 
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Hluti II:  
[sýndur þeim sem völdu a) eða c) í spurningu 1 (þeim sem ferðuðust innanlands)] 
 
Hér koma spurningar um ferðir þínar innanlands á árinu 2020.  
- hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimili þar sem gist er eina nótt eða lengur.  
 

7. Hversu margar ferðir innanlands fórstu á síðasta ári (2020)? 
- vinsamlega hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimilis þar sem gist er eina nótt 
eða lengur 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 
[opin spurning] 
 
 

8. Hver var megintilgangur ferða þinna innanlands á árinu 2020? 
[Fjöldi ferða verður að passa við spurningu 7] 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 
 

a. Ferðalag, frí,  skemmtiferð vegna áhugamála eða tómstunda 
b. Vinnuferð eða viðskiptaferð v. ráðstefnu eða funda eða námstefna 
c. Annars konar ferð 

 
 

9. Hvað dvaldirðu margar nætur á ferðalögum innanlands 2020? 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 

 [opin spurning] 
 
 

10. Í hvaða mánuði/mánuðum ferðaðist þú innanlands á árinu 2020? 
- merktu við allt sem við á 

a. Janúar 
b. Febrúar 
c. Mars 
d. Apríl 
e. Maí 
f. Júní 
g. Júlí 
h. Ágúst 
i. September 
j. Október 
k. Nóvember 
l. Desember 
m. Vil ekki svara 
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11. Hvaða landshluta heimsóttir þú á ferðalögum innanlands á árinu 2020? 
- vinsamlega hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimili þar sem gist er eina nótt eða 
lengur 
- merktu við allt sem við á 

a. Höfuðborgarsvæðið 
b. Vesturlandið 
c. Vestfirðirnir 
d. Norðurlandið 
e. Austurlandið 
f. Suðurlandið 
g. Reykjanesið 
h. Hálendið 
i. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 

12. Hversu oft heimsóttir þú þessa landshluta á ferðalögum innanlands á árinu 2020? 
- vinsamlegast hafðu í huga að ferð er skilgreind sem ferðalag fjarri heimili þar sem gist er eina nótt 
eða lengur 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara spurningunni skrifaðu þá 0 í efsta reitinn til að geta haldið áfram 

a. Höfuðborgarsvæðið 
b. Vesturlandið 
c. Vestfirðirnir 
d. Norðurlandið 
e. Austurlandið 
f. Suðurlandið 
g. Reykjanesið 
h. Hálendið 

 
 

13. Hvað dvaldirður margar nætur á ferðalögum innanlands 2020 á eftirfarandi landssvæðum? 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 í efstu línuna 

a. Höfuðborgarsvæðið:_____ 
b. Vesturland:_____ 
c. Vestfirðir:_____ 
d. Norðurland:_____ 
e. Austurland:_____ 
f. Suðurland:_____ 
g. Reykjanes:_____ 
h. Hálendið:_____ 
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14. Hvers konar afþreyingu greiddir þú fyrir á ferðalögum innanlands árið 2020?                                            
 – merktu við allt sem við á 

a. Skoðunarferð með leiðsögumanni 
b. Gönguferð/fjallgöngu með leiðsögumanni 
c. Sund, jarðböð 
d. Söfn, sýningar 
e. Leikhús, tónleika 
f. Vélsleða-/snjósleðaferð 
g. Hestaferð 
h. Dekur og heilsurækt 
i. Veiði 
j. Hvalaskoðun 
k. Bátsferð aðra en hvalaskoðun 
l. Golf 
m. Hjólaferðir (reiðhjól/vélhljól/fjórhjól) 
n. Flúðasiglingar, kajakferð 
o. Skíði, snjóbretti 
p. Tónlistar- eða bæjarhátíð 
q. Annað, hvað? 
r. Greiddi ekki fyrir neina afþreyingu 
s. Veit ekki/vil ekki svara 

 
 
Hluti III:  
 
Hér koma spurningar um dagsferðir þínar innanlands á árinu 2020.  
- hafðu í huga að dagsferð er skilgreind sem skemmtiferð, fimm klst. löng eða lengri út fyrir þína heimabyggð 
án þess að gist sé yfir nótt.  
 

15. Hversu margar dagsferðir fórstu á árinu 2020? 
- hafðu í huga að dagsferð er skilgreind sem skemmtiferð, fimm klukkustunda löng eða lengri út fyrir 
þína heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt 
- ef þú manst ekki nákvæman fjölda skráðu þá tölu sem kemst nærri réttum fjölda 
- ef þú fórst ekki í neina dagsferð skráðu þá 0 
- ef þú vilt ekki svara skráðu þá 999 
[opin spurning] 

 
16. Hversu margar dagsferðir fórstu á eftirfarandi landsvæði á árinu 2020? 

[Fjöldi dagsferða verður að passa við spurningu 15] 
- hafðu í huga að dagsferð er skilgreind sem skemmtiferð, fimm klukkustunda löng eða lengri út fyrir 
þína heimabyggð án þess að gist sé yfir nótt 
- gættu þess að fjöldi dagsferða sé [SP15], þ.e. jafn fjöldanum sem þú gafst upp í fyrri spurningu 

a. Vesturlandið 
b. Vestfirðina 
c. Norðurlandið 
d. Austurlandið 
e. Suðurlandið 
f. Reykjanesið 
g. Höfuðborgarsvæðið 
h. Hálendið  
i. Veit ekki/vil ekki svara  
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17. Hvað af eftirfarandi myndir þú helst nýta ef þú værir að afla upplýsinga varðandi ferðir innanlands? 
- merktu við allt sem við á  

a. Samfélagsmiðla (Facebook, Twitter, Instagram o.fl.) 
b. Vefsíður ferðaþjónustufyrirtækja 
c. Bókunarsíður (t.d. booking.com og airbnb.com)  
d. Vefsíður og/eða samtal við opinbera aðila (s.s. Veðurstofu, Vegagerð, Ferðamálastofu o.fl.) 
e. Snjallforrit 
f. Internetið almennt (annað en það sem hefur verið nefnt) 
g. Ferðabæklinga og ferðahandbækur 
h. Fræðibækur og fróðleiksrit ýmiss konar 
i. Upplýsingamiðstöðvar og/eða markaðsstofur  
j. Upplýsingar frá vinum og ættingjum  
k. Bein samskipti við starfsfólk í ferðaþjónustu 
l. Bensínstöðvar eða söluskála 
m. Sjónvarps- og/eða útvarpsefni (heimildaþættir, fréttaþættir o.fl.) 
n. Upplýsingaskilti við vegi og ferðamannastaði 
o. Enga þessara möguleika 
p. Veit ekki 
q. Vil ekki svara 

 
 

18. Hversu oft stundaðir þú einhverja af eftirtalinni útivist á síðastliðnu ári (2020)? 
 
Með útivist er átt við hvers kyns hreyfingu og afþreyingu utandyra sem einstaklingar stunda í hinu daglega 
lífi og á ferðalögum sér til heilsubótar, ánægju og/eða yndisauka. Miðað er við útivist í frítíma utan heimils 
og vinnustaðar á opnum svæðum innanbæjar og utan (s.s. á göngustígum, meðfram strandlengjum, í 
kjarr-/skóglendi, í sveit, á láglendi, í fjalllendi, á víðernum, á vötnum/sjó o.s.frv.).  
 
Til útivistar teljast ekki þær athafnir sem eru stundaðar í þar til gerðum mannvirkjum eða svæðum s.s. 
sundlaugum, íþróttavöllum, golfvöllum eða reiðsvæðum. Þá falla athafnir sem tengjast garðyrkju og 
ferðum til og frá vinnu ekki undir hugtakið útivist. 
 
-veldu þann svarmöguleika sem kemst næst áætluðum fjölda skipta fyrir hverja tegund útivistar yfir 
síðastliðið ár (2020) 
 

 

Svo til 
daglega 

3-5 
sinnum 
í viku 

Einu 
sinni 

til 
tvisvar 
í viku 

Einu 
sinni til 
þrisvar 

í 
mánuði 

8-11 
sinnum 

yfir 
árið 

4-7 
sinnum 

yfir 
árið 

2-3 
sinnum 

yfir 
árið 

Einu 
sinni á 
árinu 

Aldrei 

Útivera almennt 
(styttri 
göngutúrar, viðra 
hundinn, 
lautarferð og 
þess háttar) 

         

Lengri 
gönguferðir 
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(ganga, 
fjallganga, 
jöklaganga) 

Skokk, hlaup og 
náttúruhlaup 

         

Útileikir (ratleikir, 
hópíþróttir 
o.þ.h.) 

         

Línuskautar, 
hjólabretti o.þ.h. 

         

Hjóla- og 
fjallahjólaferðir 
(stuttar og langar 
ferðir) 

         

Að upplifa eða 
kynna sér einstök 
náttúrufyrirbæri, 
menningarminjar, 
dýra- og plöntulíf 
o.þ.h. 

         

Reiðtúrar          
Stangveiði (þ.m.t. 
sjóstangaveiði og 
dorgveiði) 

         

Skotveiði          
Skíði, gönguskíði, 
fjallaskíði, 
snjóbretti og 
ísskautar 

         

Jeppa-/fjórhjóla- 
og 
snjósleðaferðir 
o.þ.h. 

         

Sjósund, sund í 
vötnum 

         

Heit-, köld böð í 
náttúrunni 

         

Snorkl, köfun          

Kajak-, 
kanóróður, 
flúðasiglingar 

         

Siglingar (mótor 
og seglbátar 
o.þ.h.) 

         

Brimbretti, 
seglbretti, 
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sjóskíði, sjókettir 
o.þ.h. 

Svifflug, 
svifvængjaflug, 
fallhlífastökk 

         

 
 

19. Hvers konar ferðalag/ferðalög gerir þú ráð fyrir að fara í á árinu 2021?                                             
- Merktu við allt sem við á 

a. Borgarferð erlendis 
b. Skíðaferð erlendis 
c. Sólarlandaferð 
d. Vinnuferð erlendis 
e. Íþróttatengd ferð erlendis (sem þátttakandi eða áhorfandi) 
f. Annars konar ferð erlendis, hvernig ferð? 
g. Borgar-/bæjarferð innanlands 
h. Skíðaferð innanlands 
i. Ferð vegna vinnu/ráðstefnu innanlands 
j. Íþróttatengd ferð innanlands (sem þátttakandi eða áhorfandi) 
k. Útivistarferð innanlands (gönguferð, jeppa-/snjósleðaferð) 
l. Sumarbústaðaferð innanlands 
m. Ferð innanlands með vinahópi/klúbbfélögum 
n. Menningar-/heilsu-/dekurferð innanlands 
o. Námsferð innanlands 
p. Heimsókn til vina/ættingja innanlands 
q. Heimsókn til vina/ættingja erlendis 
r. Að „elta veðrið“, þ.e. að ferðast þangað sem veðrið er best á Íslandi 
s. Annað, hvað? 
t. Hef ekki nein áform um ferðalög á árinu 2021 
u. Vil ekki svara 

 
20. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með ferðalögum innanlands við fjölskyldu eða vini? 

- vinsamlegast svaraðu á kvarðanum 0-10 þar sem 0 þýðir mjög ólíklegt og 10 mjög líklegt  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Veit ekki / Vil 
ekki svara 

            
 

21. NPS (frh. af 20 sp.)   
Einkunnagjöf á bilinu 0-6 

a. Hvers vegna er ekki líklegt að þú mælir með ferðalögum innanlands? (opin sp.)  
Einkunnagjöf á bilinu 7-8 

b. Hvað þarf að gera til að það sé líklegt að þú mælir með ferðalögum innanlands? (opin sp.) 
Einkunnagjöf á bilinu 9-10 

c. Af hverju er líklegt að þú mælir með ferðalögu innanlands við fjölskyldu eða vini? (opin sp.) 
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Bakgrunnspurningar 
 

Kyn 
Karl 
Kona 
 
Aldur 

a) 18-29 ára 
b) 30-49 ára 
c) 50-67 ára 
d) 68 ára og eldri 
e) Veit ekki/Vil ekki svara 

 
Búseta 

a) Höfuðborgasvæðið 
b) Landið 
c) Veit ekki/Vil ekki svara 

 
Menntun 

a) Grunnskóli (skylda) 
b) Framhaldsskólanám 
c) Háskólanám 
d) Veit ekki/Vil ekki svara 

 
Starf 

a) Stjórnendur og æðstu embættismenn 
b) Sérfræðingar 
c) Þjónustu- skrifstofufókl og tæknar 
d) Bændur, sjó-, iðn-, véla- og verkafólk 
e) Námsmenn 
f) Ekki útivinnandi 
g) Veit ekki/Vil ekki svara 

 
Tekjur 

a) Undir 400 þúsund 
b) 400-599 þúsund 
c) 600-999 þúsund 
d) Milljón eða meira 
e) Veit ekki/Vil ekki svara 

 
 
 
 
 


